
Доколко сме сигурни дали 

дадено твърдение или новина 

са верни?



Няколко подготвящи въпроса

● Знаете ли всичко?

● Играете ли на игри?



Няколко подготвящи въпроса

● Информирате ли се за актуални новини?

● Информирате ли се изобщо за света?

● Съмнявате ли се понякога във верността 

на информацията?



Може ли да кажете…

● Три неща, които са ви интересни?

● Три неща, в които се съмнявате?

● Три думи за медиите?



И още нещо:

● Три важни теми днес?

● Три големи измами днес?



Време за игра…
● (Според вас) Вярно ли е, че…



Дийпфейковете не могат да се 

разпознават



Село Торбалъжи се намира близо до 

град София.



Село Торбалъжи се намира близо до 

град София.



Село Торбалъжи се намира близо до 

град София.



На 2-ри април ще са 

предсрочните парламентарни 

избори



Плутон е планета 

от Слънчевата

система. 



Плутон е планета от Слънчевата

система. 



Има рецепта за вино от 

глухарчета.





Не съществува хигс бозонът.



Илон Мъск 

изпрати Тесла в 

космоса. 



Снимка:

Би Би Си



Звуковите вълни с по-високи 

честоти създават по-сложни 

фигури с пясък



Магнитните полюси на 

Земята не се местят.



Бербатов бил в Германия за преглед, 
а не за трансфер



Благодарим за участието 

А сега да видим как може да 

разпознаваме дали информацията е 

вярна или невярна
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